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Polisi Diogelwch Dyfeisiau Symudol 

CYFLWYNIAD 

Mae’r polisi hwn yn amlinellu isafswm y rheolaethau derbyniol sydd eu hangen ar 

gyfer cysylltu dyfeisiau symudol â systemau a gwasanaethau’r Brifysgol. Efallai y 

bydd rhai o wasanaethau’r Brifysgol, er enghraifft e-bost, yn gorfodi rheolaethau 

ar y ddyfais os byddant yn cael eu defnyddio. 

 

Dylid nodi y caiff y Polisi hwn ei adolygu o bryd i’w gilydd a gellid ei newid 

yn unol â datblygiadau technolegol neu ddatblygiadau eraill. Gall aelodau staff 

gael mynediad i’r fersiwn ddiweddaraf o’r Polisi ar y porthol staff. 

 

CYD-DESTUN 

 

Mae dyfeisiau symudol yn cael eu defnyddio fwyfwy i gysylltu â systemau a 

gwasanaethau’r Brifysgol. Mae’r defnydd hwn yn cynnwys mynediad at wasanaethau 

fel cymwysiadau’r we ac e-bost, cysylltu â rhwydweithiau diwifr, a chysylltu’n 

gorfforol â systemau cyfrifiadurol. 

 

Caiff manylion mewngofnodi defnyddwyr eu storio neu eu cofio yn aml ar 

ddyfeisiau symudol, a gellid storio data’r Brifysgol heb ei amgryptio. Yn aml, ni 

fydd mynediad at swyddogaethau’r ddyfais wedi’i diogelu’n ddigonol, neu ni 

fydd wedi’i ddiogelu gan PIN (Rhif Adnabod Personol). Efallai na fydd copi wrth 

gefn o’r data sydd wedi’i storio ar y ddyfais. 

 

Felly, gall dyfais symudol sy’n cael ei cholli, ei gadael heb ei goruchwylio neu ei 

dwyn olygu bod y Brifysgol yn agored i’r risgiau sydd ynghlwm wrth fynediad 

heb awdurdod, achosion o dorri cyfrinachedd a cholli data. Yn ogystal, mae dyfais 

sydd heb ei diogelu neu sydd wedi’i chyflunio’n wan yn golygu bod y Brifysgol 

yn agored i risg debyg. Mae natur dyfais symudol yn golygu ei bod yn fwy 

tebygol o gael ei cholli neu ei dwyn, ac felly mae tebygolrwydd y risg hon yn 

cynyddu. 

 

Dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol bod mynediad at wybodaeth bersonol a 

gwybodaeth y Brifysgol, a’r defnydd ohoni, ar ddyfeisiau symudol yn cael eu 

cwmpasu gan ddeddfwriaeth megis Deddf Diogelu Data 1998 a Deddf 

Rhyddid Gwybodaeth 2000. 

 

CWMPAS Y POLISI 

 

At ddiben y polisi hwn, caiff dyfais symudol ei diffinio fel unrhyw dechnoleg 

gludadwy a chanddi system weithredu sydd wedi’i hoptimeiddio neu ei dylunio ar 

gyfer cyfrifiadura symudol, megis Android, Blackberry OS (RIM), iOS (Apple), 

Windows Mobile, a Symbian.   Mae hyn yn eithrio technoleg â systemau 

gweithredu at ddiben cyffredinol a geir ar liniaduron, netbooks, MacBooks megis 

unrhyw un o systemau pen bwrdd neu weinydd Microsoft Windows, fersiynau o 

MacOS, neu Linux. 
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Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob defnyddiwr sy’n defnyddio dyfais symudol i 

gael mynediad at systemau neu wasanaethau’r Brifysgol lle mae angen manylion 

dilysu, neu lle y caiff data neu fanylion y Brifysgol eu storio neu eu cofio ar y ddyfais 

symudol, boed y ddyfais symudol yn eiddo personol neu’n eiddo i’r Brifysgol. 

 

DATGANIADAU POLISI  

 

Mae’n rhaid i ddyfais symudol a ddefnyddir i gael mynediad at wasanaethau’r Brifysgol 

gael ei chyflunio fel bod: 

 
• Angen cyfrinair 4 digid/cymeriad neu fwy, neu ddull arall diogel o 

ddilysu’r defnyddiwr. 

• Angen rhoi’r cyfrinair ar ôl uchafswm o bum munud o anweithgarwwch. 

 
Dylai perchennog y ddyfais symudol sicrhau: 

 

• Bod y cyfrinair neu’r dull dilysu arall yn aros yn gyfrinachol ac nad yw’n 
cael ei rannu â thrydydd parti. 

• Bod y ddyfais a’r apiau sydd wedi’u gosod yn gyfoes ac yn cyfateb â dulliau diogelu’r 

gwerthwr. 

• Nad yw’r ddyfais yn cael ei gadael mewn amgylchedd cyhoeddus . 

• Bod cyfrinair/cyfrineiriau cyfrif y Brifysgol yn cael ei newid os caiff y ddyfais ei 

cholli neu ei dwyn. 

• Bod meddalwedd/cymwysiadau a drwyddedir gan y Brifysgol yn cael eu 
defnyddio o fewn y telerau ac amodau trwyddedig. 

• Bod yr holl wybodaeth yn cael ei dileu oddi ar y ddyfais cyn ei gwaredu. 

 
Yn ogystal, pan fydd data personol, cyfrinachol neu sensitif y Brifysgol yn cael ei 

gyrchu drwy’r ddyfais, dylid sicrhau’r canlynol: 

 

• Rhaid i’r data gael ei amgryptio ar y ddyfais ac wrth gyfathrebu . 

• Pan gaiff copïau wrth gefn eu gwneud o’r data, mae’n rhaid iddynt gael eu hamgryptio. 

• Os yw’r data mor bwysig fel y byddai’n amharu ar swyddogaethau neu 
weithredoedd pe na bai’r data ar gael, pe baent yn mynd ar goll neu’n cael eu 
llygru, ni ddylid eu storio ar ddyfeisiau symudol yn unig. 

• Mae’n rhaid i’r ddyfais gael ei chyflunio i alluogi glanhau’r ddyfais o bell, ac, 
os caiff y ddyfais ei cholli, mae’n rhaid defnyddio dull glanhau o bell mewn 
ymgais i ddileu data’r Brifysgol o’r ddyfais. 

• Ni ddylid ymgeisio i osgoi system ddiogelu’r ddyfais, er enghraifft 
“jailbreaking” neu “rooting”. 

• Dylid sicrhau nad yw’n bosibl i drydydd partïon weld gwybodaeth 
bersonol neu wybodaeth y Brifysgol pan ddefnyddir y ddyfais mewn 
amgylchedd cyhoeddus. 

• Mae’n rhaid cymryd gofal wrth osod ‘apiau’ a allai danseilio diogelwch 
eich dyfais symudol gan arwain at ddatgelu data personol, cyfrinachol neu 
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ddata sensitif arall sy’n ymwneud â’r Brifysgol. 

 
Mae’n rhaid i’r holl ddyfeisiau sy’n eiddo i’r Brifysgol, a’r dyfeisiau personol 

hynny sy’n cynnwys data personol, cyfrinachol a/neu sensitif sydd ynghlwm wrth 

y Brifysgol, gael eu cyflunio i ganiatáu i dechnoleg Rheoli Dyfeisiau Symudol y 

Brifysgol reoli’r gosodiadau cytûn. Bydd technoleg Rheoli Dyfeisiau Symudol y 

Brifysgol yn gorfodi’r polisi hwn a rheolaethau eraill y mae’r Brifysgol yn eu 

hystyried yn briodol. Pan na fydd meddalwedd amgryptio wedi cael ei defnyddio i 

ddiogelu’r data, gellid mynd ar drywydd camau gweithredu rheoliadol. 

 
Y defnyddiwr sy’n gyfrifol am ddiogelwch data’r Brifysgol a gedwir ar y 

ddyfais. Os caiff unrhyw ddyfeisiau symudol (sy’n eiddo personol neu’n 

eiddo i’r Brifysgol) eu colli a’u bod yn cynnwys data am y Brifysgol, dylid 

hysbysu’r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth. 

 

Gall y Brifysgol analluogi unrhyw ddyfeisiau symudol rhag cael mynediad at 

adnoddau corfforaethol ar unrhyw adeg. Ni ellid dal y Brifysgol yn gyfrifol 

am ddifrod i gynnwys personol o ganlyniad i wneud defnydd o wasanaethau’r 

Brifysgol (e.e. e-bost). 

 
GORFODI 

Mae rhoi mynediad i ddyfeisiau symudol at systemau a gwasanaethau’r Brifysgol 

yn fraint ac nid yw’n hawl.  Pan fydd achos o ddiffyg cydymffurfio â’r polisi hwn 

(e.e. peidio â chyflunio cyfrinair), gellid atal y fraint a/neu gellid cychwyn 

gweithdrefnau disgyblu’r Brifysgol. 

 

CYFRIFOLDEBAU 

 

Cyfrifoldeb aelodau staff yw darllen y polisi hwn a gweithredu yn unol â’i 

egwyddorion. Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod y Polisi hwn yn hygyrch i  bob 

aelod o’r staff ac yn cael ei ymgorffori o fewn gwybodaeth gynefino. Bydd y 

Brifysgol yn adolygu ac yn diweddaru’r Polisi o bryd i’w gilydd a chaiff aelodau 

o staff eu hysbysu am unrhyw newidiadau arwyddocaol. 

 

Dylai staff fod yn ymwybodol drwy ddefnyddio dyfais/dyfeisiau personol i 

gael mynediad at wybodaeth sy’n eiddo i’r Brifysgol , eu bod yn rhwym wrth 

Bolisïau a rhwymedigaethau cyfreithiol y Brifysgol. 

 

Os bydd angen cymorth i osod y ddyfais er mwyn cadw at y polisi hwn neu i 

ymdrin ag unrhyw broblemau o ran hygyrchedd, dylech gysylltu â’r tîm cymorth 

Gwasanaethau TG ar gyfleuster ‘Cymorth Ar-lein TG’ yn y lle cyntaf. 
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